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Türkiye’de İnternet ile ilgili grupları biraraya getirerek İnternet’i t üm boyutlarıyla tanıtmak, geliştirmek,
tartışmak, İnternet teknolojileri aracılı ğı ile toplumsal verimlili ği artırmak ve toplumun dikkatini ola-
bildi ğince bu ÿone çekmek amaçlarıyla, 1995’den beri her yıl ulusal bir etkinlik olarak d üzenlenen T̈urkiye’de
İnternet Konferansı bu yıl 22-23 Aralık 2008 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. Konferansa
bildiri sunma, eğitim semineri verme ve tartışma grubu/açık oturum düzenleme şeklinde aktif katılım davet
edilmektedir. Konferans kayıt yaptıran dinleyicilere açıktır.

Tema:İnternet ve Demokrasi Slogan:Bilgi Toplumuna Doğru

Bu yıl ” İnternet ve Demokrasi” ile ”̇Internet Yasakları” konuları öne çıkacaktır. ”İnternet Teknolojileri Yoluyla
Demokrasimizi Nasıl Geliştiriz”, ”Katılımı Nasıl Artırırız” ve ”Yolsuzlukları NasılÖnleriz” konusunda siyasal
partilerin katılacağı paneller ilėInternet Yasakları konusunda oturumlar yapılacaktır. Bilgi Toplumu,İnternet ve
güncel sorunların tartışılacağı oturumlar, Sivil Toplum Kuruluşlarının internet projelerinin tartışılacağı oturum-
lar, Bilgi Toplumu Eylem Planı, ”̇Internet Yayıncılığı” ve geniş toplum kesimlerine hitabedecek seminerler öne
çıkacaktır.

Konferansın Ana Konuları

• İnternet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
• İnternet Yasakları, Sansür ve Zararlıİçerik
• Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
• Gizlilik, Bireysel Haklar ve Kişisel Veriler
• İnternet Yönetişimi ve STK’lar
• İnternet’in Sosyal Boyutları
• İnternet’in Yasal Boyutları ve Fikri Haklar
• Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
• e-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet:

Türkiye Deneyimleri
• Web 2.0 ve Sosyal Ağlar
• Semantik Web ve Xml
• Wiki, RSS, Mushup ve Birlikte Çalışma Ortamları
• İnternet ve Medikal Bilişim
• e-tarım, e-çevre, e-ulaşım
• Yeni Nesil İnternet: internet2, ipv6, Gelecekİnternet
• Çocuklar için Güvenli̇Internet

• Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
• Elektronik Yayıncılık ve Basın
• E-iş, M iş ve Yeni Ekonomi
• Telekomda Serbestleşme ve Düzenleyici Yapılar
• E-eğitim, OkullarıṅInternete Taşınması
• Özgür Yazılım, Açık Kaynak, e-devlet ve e-Türkiye
• E-kütüphanecilik, Enformasyon kaynakları,

İndeksleme ve Tarama
• Araştırma vėInovasyon Ağları,

7. Çerçeve ve Teknoparklar
• İnternetde Güvenlik: Virus, Spam, Bireysel Savunma
• Yeni İnternet Teknolojileri
• İnternet’te Türkçe Kullanımı vėIçerik
• Elektronikİmza
• İnternet ve Sanat
• Yeni İnternet Teknolojileri: Grid ve Bulut Hesaplama
• Dünya’da ve Türkiye’dėInternet’in Altyapısı

Konferans dili Türkçe’dir. Bununla birlikte, ayrı bir oturumda sunulmak üzereİngilizce bildiri başvuruları da kabul edilecek-
tir. Başvurularınızı, tam metin bildirilerinizi, çalıs¸ma grubu ve eğitim semineri önerilerinizi aşağıda tanımlanan şekilde15
Kasım 2008’e kadar iletiniz.
• Klasik bildiri : Bilimsel yazım kuralları çerçevesinde yazılmış genis¸ özet ya da tam bildiri metni, en fazla sekiz A4 sayfa.
Birinci sayfadakimlik bilgisi (yazar adı, çalıştığı kuruluş, telefon, faks ve elektronik posta adresleri) bulunmalıdır. Metnin
düzenlemeye vėInternet üzerinde konmaya uygun elektronik kopyası, html, doc, TeX dosyaları tercih edilir.
• Elektronik bildiri : Herhangi biṙInternet yazılım aracı ile okunabilecek, gösterilebilecek ya da dinlenebilecek çoklu ortam
bildiri. Sınırsız form ve boyut. Başında kimlik bilgisi.
• Eğitim semineri önerisi : Başlık, süre, azami katılımcı sayısı, anlatılacak konuların azami bir A4 sayfasına sığacak
tanımı, eğitimin verilme şekli, donanım ve yazılım gereksinimleri, önerenin kimlik bilgisi.
• Tartışma grubu/açık oturum önerisi : Başlık, süre, beklenen katılımcı sayısı, tartışılacak konuların tanımı, önerenin
kimlik bilgisi.
Tüm bildiriler ve sahiplerinin izni varsa eğitim seminerleri notları elektronik ortamda sunulacaktır. Seçilmişbildiriler kon-
ferans kitapçığında basılacaktır.

Her türlü iletişim için : bilgiy@inet-tr.org.tr http: //inet-tr.org.tr/


